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عبدالقیوم میرزاده

بربریت و وحشت محکوم است
بحثی تند تهدیدی یکی از بلندگویان گروه تروریستی آدمکش وحشی پاکستانی بنام طالبان در پورتال افغان جرمن آنالین
و آریانا افغانستان آنالین ناگزیرم ساخت که سکوت در این عرصه را صالح نبینم .این شخص که القاب علمی را نیز در
پیشوند و پسوند نامش ذکر میکند نمیداند که قبل از هرچیز دیگر باید انسان بود و به انسانیت باور عمیق داشت.
امروز انسانهای بیگناه وطن عزیز ما به خاک و خون کشانیده میشوند .از یکطرف هر روز در پوهنتون ،شفاخانه،
مراکز خرید ،در شهر در قریه ،در سنگر دفاع از وطن ،در پوسته حفاظت مردم و خالصه در تمام کشور عزیز ما
افغانستان خون صد ها تن از بهترین فرزندان ما با یک عالم آرزو و امید خود و خانواده هایشان ریختانده میشود .و از
طرف دیگر تمام این پالن های خصمانه و شیطانی خالف تمام نورم های حقوق بشری و منافع ملی کشور ما بمنظور
تحت فشار قرار دادن حکومت برای تسلیم شدن به پاکستان راه اندازی میگردد .در شرایط حاضر ،همه این جنایات ضد
بشری را طالب پاکستانی به نفع پاکستان سازمان میدهد و این موضوع را طالبان جنایتکار به کرات توضیح داده و
تصدیق کرده اند که حاال برای همه مردم افغانستان و جهان از پرده ابهام خارج است .با نگاهی به اوراق رسانه های
جمعی همه بخوبی در می یابند که به نسبت جنایات ضد بشری این گروه وحشی همه روزه میلیون ها انسان در داخل و
خارج افغانستان به این جانیان وحشی لعنت و نفرین میفرستد و جنایات ضد بشری شان را تقبیح میکنند.
حاال این شخص که خود بلندگوی جانی ترین ،نفرت انگیز ترین ،شریر ترین ووحشی ترین گروه تروریست میباشد
دیگران را زیر نام آزادی بیان تحت اداره قوانین کشورهای اروپایی تهدید میکند .بی خبر از اینکه او خود بنا بر وابستگی
فکری با طالبان تروریست پرورده سازمان استخبارا ت پاکستان که مشهود و ثابت است ،شاید به گمان اغلب وابستگی
سازمانی با سازمان استخبارات نظامی تروریست پرور پاکستان داشته باشد ،شدیدا ً قابل کنترول و بازپرس میباشد .زیرا
حوادث تروریستی اخیر فرانسه و سایر کشور های اروپایی بیشتر در تحت تلقینات فکری همچو افراد در میان جوانان
و نو جوانان صورت گرفته است ،که سازمان استخبارات نظامی پاکستان دقیقا ً به همین منوال افرادی را بنام طالب آماده
انتحار و انفجار میسازد .یقینا ً همکاران پورتال افغان جرمن آنالین و آریانا افغانستان آنالین که مشخصات تماس همچو
افراد را که مشغول ترویج تروریزم وبنیاد گرایی اسالمی هستند در دسترس دارند در اختیار مراجع مبارزه با ترویزم
کشور های ارو پایی قرار دهند تا نه تنها مصئونیت نویسنده گان و قلم بدستان حفظ گردد بلکه مصئونیت مردم اروپا نیز
مطمع نظر میباشد.
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آزادی بیان با آنکه یکی از مباحث انتزاعی جوامع بشری میباشد ولی ضروری ترین و مهمترین بخش حقوق اساسی فرد
در جوامع بشری محسوب میگردد که جامع ترین تعریف را در باره اش چنین میتوان ارائه کرد :آزادی بیان حق طبعی
انسان بر مبنا و مقتضای انسان بودن است برای بیان فکر و اندیشه اش تا جائیکه حقوق و ارزش های دیگران را نقض
نکند.
عده ئی به این عقیده هستند که بگذار هرکس هرچه دلش میخواهد بگوید و این را زیر نام آزادی بیان مسطور میسازند.
اما آزادی بیان بر حسب اصول و قوانین مفید انسانی مطرح میگردد نه برعکس برعلیه ضوابط انسانی و زمینه سازی
مادی و معنوی برای محو فزیکی انسان و انسانیت.
مسئله آزادی بیان را آرزو دارم طی مقاله جداگانه خدمت هموطنان ام بنویسم تا این مسئله وضاحت بیشتر یافته و کاذبین
که از این نام سوء استفاده میکنند معرفی باشند.
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برای مطالب دیگر عبدالقیوم میرزاده ،اینجا کلیک کنید
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